
SAK 5. INNKOMNE FORSLAG
Styret i LO i Trondheim behandlet i møte 18. mars 2014 innkomne forslag til LO i Trondheims 
årsmøte 8. april 2014:

Sak 5.1
Forslagsstiller: Styret i LO i Trondheim.
Norge og EØS, folkeavstemning om EØS-avtalen.
Årsmøtet i LO i Trondheim krever at EØS-avtalen tas opp til folkeavstemning

Flere EU-dommer, nye direktiv og forordninger og nytolkning av tidligere direktiv innskrenker handlingsrommet
for både fagbevegelse og nasjonale myndigheter. Utstasjoneringsdirektivet, som bestemmer rammene for all-
menngjøring, er forvandlet fra et minimumsdirektiv til et maksimumsdirektiv. Fagbevegelsen kan ikke godta at 
allmenngjøringen reduseres til rene minimumskrav, slik flere EU-dommer peker mot. Vi kan aldri godta at det 
utvikler seg en egen og lavere standard for utstasjonerte arbeidere fra utlandet.
På tross av åtte år med ei rødgrønn regjering som har vært lydhør overfor våre krav om tiltak mot sosial dump-
ing, har vi hatt ei utvikling der stadig større deler av norsk arbeidsliv blir underminert. Det foregår en oppløsn-
ingstendens av det organiserte arbeidslivet hvor lov- og avtaleverk presses av uorganiserte virksomheter der 
ansatte lønnes på et minimum og under tariffsatsene. Fast ansatte erstattes av bortsetting av arbeid, innleie 
og midlertidige ansettelser. Skattemyndigheter og politi advarer mot en økende kriminalisering. Dersom fag-
bevegelsen ikke lenger er i stand til å håndheve landsomfattende tariffavtaler som danner normen i norsk arb-
eidsliv, vil vi heller ikke ha styrke til å forsvare velferdsstaten. 
NHO og virke har nå forlatt politikken for klassekompromiss. Deres linje nå er åpenbart å redusere fagbevegel-
sens innflytelse. Eksempler på dette er flere tilfeller der bedrifter nekter å undertegne tariffavtale, forsøkene på
å bekjempe allmenngjøringsordningen og forsøkene på å bekjempe havnearbeidernes fortrinnsrett til lasting 
og lossing. 
LO-kongressen 2013 krevde: «at norske myndigheter går mot begrensninger i retten til kollektive kampmidler, 
det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdannelse. ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler
og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU-regler. En slik forrang må avklares mellom EØS-
avtalens parter.»
Dette vedtaket stiller i praksis spørsmålet om vi kan leve med EØS-avtalen, siden det er mer enn tvilsomt om 
EU kan godta disse premissene. Norsk Transportarbeiderforbund har gått et skritt videre og krevd at EØS 
avtalen sies opp og erstattes av en handelsavtale.
Årsmøtet i LO i Trondheim deler disse oppfatningene, og vi stiller oss bak kravet som nå reises om å ta EØS-
avtalen opp til en folkeavstemning.

Sak 5.2
Forslagsstiller: Fagforbundet Trondheim.
Ut av EØS.
Kommunal og offentlig sektor vil møte en offensiv i 2014 der ulike oppgaver som blir løst av kommunen i dag 
vil bli utsatt for krav om utskilling og privatisering. Vi har allerede møtt dette kravet i Trondheim, der EFTAs 
overvåkningsorgan ESA, har pålagt kommunen å skille ut den delen av Analysesentret som gjør analyse-
prøver for det private markedet. Lignende krav har kommet fra ESA når det gjelder sykehusapotekene og det 
ligger en sak på bordet til ESA om å knekke havnearbeidernes fagforeninger i Oslo. Det vil komme flere slike 
krav mot både Trondheim kommune og kommunenorge på grunn av at vi gjennom EØS-avtalen i praksis er 
forplikta til å innføre EUs lovgiving. Dette vil gjøre Norge til et lydrike for EU. Fagbevegelsen må kreve at 
Norge går ut av EØS og innleder forhandlinger om en frihandelsavtale med EU.
Styrets innstilling: Forslaget støttes. 

Sak 5.3
Forslagsstiller: Fagforbundet Trondheim.
Pensjon
I lønnsoppgjøret i stat og kommune legger NHO et voldsomt press på at de offentlige tjenestepensjonsord-
ningene må bli dårligere, slik at de slipper å forbedre pensjonsordningene i privat sektor. De vil at offentlig 
pensjonsordning skal bli en individuell spareordning, ikke en kollektiv ordning, slik det er i privat sektor. Fag-
bevegelsen i offentlig sektor og privat sektor må stå sammen og slå ring om de offentlig kollektive pensjons-
ordningene og legge press på at det skal bli like gode ordninger i privat sektor. Viktige konkrete krav er at 
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retten til tjenestepensjon skal inn i tariffavtalene, at den lovbestemte minstesatsen for pensjonsinnskudd økes 
fra 2 til 5 %, at uførepensjonsavtaler må inn i alle tjenestepensjonsavtaler og at de som slutter før 67 år får et 
livsvarig tillegg som skal kompensere for det økonomiske tapet de lider når de må fordele pensjonen over flere
år. Dette er krav vi forventer at LO-forbund i privat sektor, Unio og YS også vil kjempe for i årets tariffoppgjør. 
Styrets innstilling: Forslaget støttes med følgende endringer: Setning to endres til: ”NHO vil at 
offentlig pensjonsordning skal bli en individuell spareordning slik det er i privat sektor.” AU i LO i 
Trondheim gis fullmakt før årsmøtet til å utforme forslag til konkrete krav.

Sak 5.4
Forslagsstiller: Lokomotivpersonalets Forening Trondheim.
Virksomhetsoverdragelser.
Årsmøtet i Lokomotivpersonalets Forening Trondheim vil uttale: Pensjonsforhold må bli en del av de avtaler 
som videreføres ved virksomhetsoverdragelser, på lik linje med lønns- og arbeidsforhold. Uten dette vil anbud 
lett bli et spørsmål om hvem som kan skvise sine arbeidere til å godta dårligs mulig pensjon og ikke om hvem 
som er best til å organisere driften.
Styrets innstilling: Forslaget støttes, med følgende endring: ”Årsmøtet i Lokomotivpersonalets 
Forening Trondheim” endres til ”Årsmøtet i LO i Trondheim”.

Sak 5.5
Forslagsstiller: Lokomotivpersonalets Forening Trondheim.
Anbud i offentlig sektor / offentlig eide bedrifter.
Årsmøtet i Lokomotivpersonalets Forening Trondheim vil uttale:
Inntektene til bedrifter / etater mm i offentlig sektor består i stor grad av overføringer betalt av skatter og av-
gifter på kommunalt eller statlig nivå. Ved anbud må derfor slike inntekter regnes med i beregning av anbuds-
summen. Dersom bedrifter som bruker arbeidere som bor/skatter i andre land, har eiere, leier lokaler eller 
kjøper tjenester fra bedrifter som er registrert i andre land, må summen disse «skatteunndragelsene» utgjør 
legges til i anbudspris for å få et reelt bilde av hva disse tilbudene innebærer, og få en likeverdig konkurranse.
Styrets innstilling: AU i LO i Trondheim gis fullmakt før årsmøtet å kontakte forslagsstiller for å 
avklare nærmere forslagets innhold.

Sak 5.6
Forslagsstiller: Fellesorganisasjonen Sør-Trøndelag.
Skjerpet fokus på sikkerhet og kvalitet
I august i fjor ble en kvinnelig medarbeider på NAV Grorud knivstukket på jobb. Skadene var så alvorlig at 
kvinnen døde noen dager senere som følge av skadene. Drapet har forståelig nok medført økt bekymring i 
NAV og i de øvrige velferdstjenestene. Hendelsen på NAV Grorud fikk den verst tenkelige utgangen, heldigvis 
er det sjelden det går så galt.
Men det er mange som rammes av vold og trusler om vold, og mange får langvarig sykefravær. Noen blir også
delvis eller helt uføre som følge av vold, oftest er det psykiske senskader som er årsaken. Godt faglig arbeid 
krever trygge arbeidsforhold. Alle skal være trygg på jobb, og det er derfor nødvendig med en sterk satsning 
på forebygging. De samfunnsmessige kostnadene som følger av arbeidsmiljøbelastningen vold og trusler om 
vold er store. Dette vil også gi bedre faglig arbeid og være kostnadsbesparende.
Sikkerhet og trygghet er selvfølgelig viktig, men løsningen må søkes bredt. Sikkerhetstiltak og godt faglig 
arbeid er like viktig. Det handler om bemanning, kompetanse, organisasjon, ledelse og fysisk sikkerhet, men 
også om ansvar og oppgavedeling mellom NAV og andre helse- og sosialtjenester.
Det å møte mennesker i krise er krevende. Det stiller store krav til god faglig innsikt, til gode kommunikasjons-
ferdigheter, evne til å vise empati – samt god evne til refleksjon og etisk kompetanse. Det er viktig at det er 
god bemanning, at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse til å løse oppgavene. Samtidig må vi sørge for 
enkle enhetlige interne systemer for helse-, miljø og sikkerhetsoppfølging. Der systemet er komplisert må det 
vurderes endringer. NAV er særlig komplisert på grunn av to styringslinjer med to ulike regelverk, men dette er
en utfordring som vil være mulig å løse i partnerskapet.
Det er mange kompliserte spørsmål knyttet til personvern, taushetsplikt og til hvilke konsekvenser brukere 
som utøver vold skal møtes med. Løsningene som søkes må både ivareta klientenes personvern og rettig-
heter og et trygt arbeidsmiljø for de ansatte. Sanksjoner mot klienter som har utøvet vold gjennomføres slik at 
det ikke trigger ytterligere aggresjon.
Vi mener at myndighetene bør stille spørsmålet om det kan være en sammenheng mellom en stadig stramm-
ere arbeidslinje – og den økte forekomsten av vold og trusler i NAV. For brukere som er i en svært vanskelig 
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livssituasjon, kan det være en hårfin grense mellom hva som oppleves som motivering på den ene siden – og 
tvang/manipulasjon på den andre siden. Borgernes frustrasjon mot tjenestene må tas på største alvor.
Forslag til konkrete tiltak:
 Forskrift til Arbeidsmiljøloven om vold og trusler om vold
 Et forbud mot alenearbeid
 Yrkesskaderettighetene må bedres – skader som følger av vold fra klienter på fritiden må gi 

yrkesskaderettigheter.
Styrets innstilling: Årsmøtet i LO i Trondheim krever følgende tiltak: 1) Forskrift til Arbeidsmiljøloven
om vold og trusler om vold; 2) Et forbud mot alenearbeid; 3) Yrkesskaderettighetene må bedres – 
skader som følger av vold fra klienter på fritiden må gi yrkesskaderettigheter. Øvrig del av forslaget 
fra FO er begrunnelse.

Sak 5.7
Forslagsstiller: Fellesorganisasjonen Sør-Trøndelag.
Er kommunene rustet til å ta mer ansvar fra spesialisthelsetjenesten?
LO i Trondheim mener at en bred sosialfaglig kompetanse i tillegg til helsefaglig kompetanse vil bidra til bedre 
pasientbehandling. Riktig vurdering og tidlig innsats med tverrfaglig tilnærming, fanger opp utfordringene som 
kommunene nå står overfor: pasient og brukergrupper med omfattende og sammensatte hjelpebehov i hele 
livsløpet.
Samhandlingsreformen omfatter alle grupper i samfunnet og har som mål å gi helsetjenesten en ny retning. 
Forebygging skal vektlegges med tidlig innsats i kommunene og det blir lagt vekt på et helhetlig tjenestetilbud. 
Ulike ledd i kommunehelsetjenesten skal jobbe tettere sammen, tverrfaglig. Kommunene tildeles flere 
oppgaver. 
Det er konkurranse om ressurser i kommunene, man ser at det er et økende behov innenfor eldreomsorgen, 
slik at man kan stå i fare for å nedprioritere svake grupper, for eksempel innenfor rus og psykiatri. Somatikk 
prioriteres, da kommunene "straffes" økonomisk om kommunene ikke raskt nok overtar ansvaret for utskrivn-
ingsklare pasienter.
Med større ansvar i kommunene, vil behovet for sosialfaglig kompetanse og helhetlig tilnærming til pasientens 
totale behov være tilstede. 
Det må legges vekt på tverrfaglig samarbeid for å kunne tilrettelegge individuelle tilbud. Det er behov for å 
bygge ut tilbud i kommunene, som alternative boformer og flere sykehjemsplasser. Ikke minst vil det være 
behov for økt sosialfaglig kompetanse ved de ulike tjenestene. 
Styrets innstilling: Forslaget støttes.

Sak 5.8
Forslagsstiller: Fellesorganisasjonen Sør-Trøndelag.
Usolidarisk overfor uføre.
Endringer i uførepensjonen trår i kraft 1. januar 2015. Før sommeren sendte den forrige regjeringen forslag til 
ny uføreordning i statens pensjonskasse på høring for å få på plass tilpasninga i god tid. 
Den rød-grønne regjeringen overså alle argumentene som arbeidstakernes hovedorganisasjoner kom med når
de la frem forslaget til ny ordning for uførepensjon. Dette mener vi i LO i Trondheim er usolidarisk og et gedig-
ent løftebrudd overfor uføre. Den avgåtte regjeringen la opp til lavere kompensasjon til kommuneansatte som 
blir uføre. Den foreslåtte innstrammingen vil særlig ramme mange kvinner som jobber i omsorgsyrker med 
betydelige belastninger som gir hyppigere uførhet enn i en del andre sektorer av samfunnet. I følge statistikk 
fra NAV utgjør andelen uførepensjonister 9,3 % av befolkninga. Andelen kvinner som mottok uførepensjon 
utgjør 11 % mens menn 7,7 %. I følge NAV har andelen som mottar uførepensjon vært stabil det siste tiåret.
Lovforslaget vil blant annet innebære redusert kjøpekraft for uføre. Forslaget vil ramme kvinner spesielt hardt 
på grunn av avkorting i det faste kronebeløpet, innføring av en nedre grense på uføregraden på 20 prosent og 
ved at opptjeningen av alderspensjon for de uføre stoppes ved 67 år. Det siste gjør at mange kvinner mister 
tre års opptjening til alderspensjon. Det er ikke mange kvinner som har full opptjening ved 67 år. 
Det foreslås også innstramminger i barnetillegget. Dette blir en prosentsats av pensjonsgrunnlaget, men bare 
opp til 6G. Et tak på tillegget, har som konsekvens at en ikke får for ”alle” barn. - Dette er ikke et bidrag i 
kampen mot barnefattigdom. 
I stortingets vedtak om ny uførepensjon heter det at det skal gis full kompensasjon til offentlige ansatte. LO i 
Trondheim er bekymret for konsekvensene dette lovforslaget kan få for hovedtariffoppgjøret i 2014. Uføre-
pensjonen skal tas opp i oppgjørene til våren. Disse innstrammingene kan bidra til å gjøre forhandlingene 
unødvendig vanskelige.
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LO i Trondheim stiller følgende krav:
 Det må gis full kompensasjon for både statsansatte og kommunalt ansatte.
 Den sosiale profilen må bevares slik at det i gjennomsnitt gis like mye til deltidsansatte som heltidsansatte.
 Barnetillegget må være på dagens nivå
 Opptjeningen må følge den enkelte selv om vedkommende slutter i offentlig sektor.
 Opptjening til 70 år.
Styrets innstilling: Årsmøtet i LO i Trondheim stiller følgende krav: 1) Det må gis full kompensasjon 
for både statsansatte og kommunalt ansatte; 2) Den sosiale profilen må bevares slik at det i 
gjennomsnitt gis like mye til deltidsansatte som heltidsansatte; 3) Barnetillegget må være på dagens 
nivå; 4) Opptjeningen må følge den enkelte selv om vedkommende slutter i offentlig sektor; 5) 
Opptjening til 70 år. Øvrig del av forslaget fra FO er begrunnelse.

Sak 5.9
Forslagsstiller: Fellesorganisasjonen Sør-Trøndelag.
Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres.
Trondheim kommune putter mennesker med utviklingshemning i en felles «bås» og fratar de den individuelle 
valgfriheten andre i Norge verdsetter så høyt. 
Prinsippet om menneskers likeverd er et fundament for menneskerettighetene, og er slått fast i FNs verdens-
erklæring om menneskerettigheter. Likestilling for individer betyr like rettigheter og like muligheter (St.meld nr 
45 2012-2013 «Frihet og likeverd»).
Det oser effektivisering av Trondheim kommunes handlings- og økonomiplan 2014 til 2017. Mennesker med 
utviklingshemning rammes nok en gang av innsparinger på flere områder. Det satses på gruppetilbud som vil 
føre til reduksjon av de individuelle tilbudene og bemanningen på aktivitetstilbudenes reduseres. Flere og flere
skal i samme «bås». Alt i alt byr handlings- og økonomiplan 2014-2017 på færre valgmuligheter for mennesker
med utviklingshemning og få får sjanser til å oppnå et meningsfylt liv. St. melding nr 45 2012-2013 slår fast at 
det fortsatt ikke er slik at mennesker med utviklingshemming oppnår faktisk og reell likestilling, selvbestemm-
else og deltakelse. Med sin handlingsplan, fjerner Trondheim kommune seg lengre fra målet.
Regjeringens informasjons- og utviklingsprogram for 2010 -2013; ”Mennesker med utviklingshemming skal 
heller ikke diskrimineres”, løfter igjen frem denne gruppens rett til et selvstendig liv og til å være en del av 
samfunnet. I følge St. meld 45 2012-2013 «Frihet og likeverd» skal politikken legge til rette for at personer 
med utviklingshemming skal kunne bruke selvbestemmelsesretten og leve sine egne liv etter egne valg. 
Mennesker med utviklingshemming skal ha de samme valgmuligheter som andre. 
Disse rettighetene amputeres av valgmulighetene Trondheim kommune tilbyr. Når bo- og aktivitetstilbud sen-
traliseres og slås sammen, er det ikke lenger mulig å velge hvor man vil bo, og hva man vil arbeide med. 
Denne utviklingen understrekes gjennom forskning (Søderstrøm og Tøssebro 2011) som peker på at utvikling 
av tilbud til personer med utviklingshemming nå synes å gå i retning av økende totalomsorg hvor bolig og 
sysselsetting kobles mer sammen. Dette er en negativ utvikling som er stikk i strid med myndighetens føringer 
for mennesker med utviklingshemming.
Å sette svake grupper opp mot hverandre ved økonomiske omprioriteringer, er kjente virkemidler. LO i Trond-
heim mener det er svært uheldig. Mennesker med utviklingshemning er som alle andre mennesker; individer, 
med egne ønsker for fremtid og nåtid. De har rett til å fatte egne beslutninger og det er kommunens ansvar å 
gi gode valgmuligheter. Gode valgmuligheter er de som tilrettelegger for bygging og forming av egen 
individualitet og personlighet. 
LO i Trondheim mener at alle kommunens innbyggere skal ha valgmuligheter for å forme sin egen livssitua-
sjon, også mennesket med utviklingshemming.
Styrets innstilling: LO i Trondheim mener at alle kommunens innbyggere skal ha valgmuligheter for 
å forme sin egen livssituasjon, også mennesket med utviklingshemming. Øvrig del av forslaget fra FO
er begrunnelse.

Sak 5.10
Forslagsstiller: Styret i LO i Trondheim (vedtatt mot 2 stemmer)
Kontingent
Kontingenten til LO i Trondheim økes med 10 øre pr. yrkesaktivt medlem pr. uke.
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